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Abstract
This study aimed to find out the obstacles to using educational
technologies in secondary schools in Tulkarm governorate from the
teachers’ view point, and the effect of the study variables (gender,
academic qualification, school location) on the opinions of
secondary school teachers about the obstacles to using education
technologies in secondary schools in the Tulkarm governorate. The
study was conducted in the first semester of the academic year
(2019/2020). The study population consisted of all secondary
school teachers in Tulkarm governorate, who numbered (1016)
individuals, including (457) male teachers and (559) female
teachers. The study sample consisted of (203) male and female
teachers. It was a random stratified sample. The researcher
developed a study tool, which is a questionnaire that measures the
obstacles to using education technologies in secondary schools in
Tulkarm governorate from the teacher’s view point. It consisted of
(33) items, and the validity and reliability of the study tool was
verified. Stability coefficient is (0.90). The study reached the
following results: The obstacles to using educational technologies in
secondary schools in Tulkarm governorate from the teacher’s view
point came to a moderate degree. The study showed that there were
no statistically significant differences in the obstacles to using
educational technologies in secondary schools in Tulkarm
governorate from the teachers’ viewpoint in favor of variables of
gender, academic qualification, and school location. The study
recommended providing electrical generators or solar cells to
generate electricity for schools, and focusing on holding training
courses for teachers and students on the use of educational
technologies and their importance in the educational process by the
Ministry of Education.
Keywords: Educational Technologies, Secondary Schools, Tulkarm
Governorate.
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معوقات استخدام تقنيات التعليم مبدارس املرحلة الثانوية يف حمافظة طولكرم من
وجهة نظر املعلمي
جعفر وصفي ابو صاع

2

امللخص
استهدفت هذه الدراسة إل معرفة معوقات استخدام تقنيات التعليم مبدارس املرحلة الثانوية يف
حمافظة طولكرم من وجهة نظر املعلمني ،ومعرفة اثر متغريات الدراسة (اجلنس ،املؤهل العلمي،
موقع املدرسة) على آراء معلمي املرحلة الثانوية حول معوقات استخدام تقنيات التعليم مبدارس
املرحلة الثانوية يف حمافظة طولكرم ،وأجريت الدراسة يف الفصل األول من العام الدراسي
( ،)2020/2019وقد ت ّك ّون جمتمع الدراسة من مجيع معلمي املرحلة الثانوية يف حمافظة
طولكرم والبالغ عددهم ))1016فرداً ،منهم ( )457معلم و( )559معلمة .وتكونت عينة
طور
الدراسة من ( )203معلم ومعلمة .وقد مت اختيارهم ابلطريقة الطبقية العشوائية ،وقد ّ
الباحث أداة للدراسة ،وهي استبانه تقيس معوقات استخدام تقنيات التعليم مبدارس املرحلة
الثانوية يف حمافظة طولكرم من وجهة نظر املعلمني ،إذ تكونت من ( )33فقرة ،وقد مت التحقق
من صدق أداة الدراسة وثباهتا ،فقد بلغ معامل الثبات ( .)0.90وتوصلت الدراسة إل النتائج
اآلتية:
أن معوقات استخدام تقنيات التعليم مبدارس املرحلة الثانوية يف حمافظة طولكرم من وجهة نظر
املعلمني جاءت بدرجة متوسطة ،كما أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف
معوقات استخدام تقنيات التعليم مبدارس املرحلة الثانوية يف حمافظة طولكرم من وجهة نظر
املعلمني .تعزى ملتغري اجلنس ،واملؤهل العلمي ،وموقع املدرسة ،واوصت الدراسة بضرورة توفري
مولدات كهرابئيىة او خالاي مشسية لتوليد الكهرابء خاصة ابملدارس ،وزايدة االهتمام من قبل
وزارة الرتبية والتعليم يف عقد دورات تدريبة للمدرسني والطلبة حول استخدام تقنيات التعليم
وامهيتها ابلعملية التعليمية.

الكلمات املفتاحية :تقنيات التعليم ،مدارس املرحلة الثانوية ،حمافظة طولكرم.

المقدمة
لقد أدت الثورة التقنية إل إحداث تغريات ملحوظة يف العملية التعليمية وظهور ما يسمى بتقنيات التعليم اليت أصبحت مطلبا مها
ملواجهة التجديدات والتحدايت اليت تواجهها املنظومة التعليمية ،وأصبح دخول التقنيات يف جمال التعليم بكل مستحداثهتا من أجهزة
 2د ، .جامعة فلسطين التقنية ،فلسطينjaafarabusaa@yahoo.com ،
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ومواد تعليمية ضرورة وليس ترفا ،وذلك هبدف االرتقاء ابلعملية التعليمية والرفع من كفاءهتا وزايدة فعاليتها ،وتقدمي طرق متنوعة يف
التعليم تتناسب مع الفروق الفردية للطالب وتدعم دور املعلم وترفع من كفاءته ،وابلرغم من ذلك فإن امليدان الرتبوي حباجة إل
توظيف حقيقي لتلك التقنية احلديثة يف خمتلف اجملاالت الرتبوية والتعليمية.
وقد أشارت اجلندي ( )2005إل أن العامل اليوم يقدم صوراً خمتلفة يف خمتلف اجملاالت من خالل سلسلة كبرية من أساسيات تقنيات
التعليم يف حياتنا واليت مل تعرف إال يف بداايت القرن احلادي والعشرين ومل تطبق يف املدارس واجلامعات حىت يومنا احلايل كما هو واجب
تطبيقه.
وينبغي النظر إل تقنيات التع ليم بوصفها كالً متكامالً تعاجل وتطور وحتسن العملية العليمية بشمولية واتقان ،وقد ذكر احليلة
( )2003أبهنا جزء من العملية التعليمي ة جبميع امكانياهتا املتاحة حيث تركز على كل ما يقدم مساعدة للمعلم يف ايصال احلقائق
واملعلومات واملهارات للمتعلمني ،فهي تدخل يف مجيع اجملاالت الرتبوية مبفهومها احلديث من أجهزة وأدوات ومواد ومواقف تعليمية.
وتشري شحادة( )2010أن االعتماد على تقنيات التعليم احلديثة سيخرج املدرسة من إطار التخلف الذي نعيشه اليوم إل عامل القرن
احلادي والعشرين مبنجزاته العلمية والتقنية ،ويرى املتحمسون للتقنية التعليمية أن استخدامها سوف يؤدي إل حتسني نوعية التعليم
وزايدة فعاليته وحل مشكالته ،ومراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني ،ومواكبة النظرة الرتبوية اليت تعترب املتعلم حمور العملية التعليمية وهتتم
بتنمية يف خمتلف جوانبه الفسيولوجية واملعرفية واللغوية واال نفعالية واالجتماعية ،ومن هنا فإن العملية التعليمية بوسائلها القدمية مثل
الرحالت والنماذج وغريها واحلديثة مثل احلاسوب وبرجمياته والوسائط املتعددة والنرتنت والفصول االفرتاضية وغريها تؤدي إل استثارة
اهتمام الطالب واشباع حاجاهتم ،وزايدة خرباهتم ،وترسيخ مادة التعلم وزايدة القدرة على التفكري العلمي والبداعي للطالب وهذا ما
تتطلبه احلياة العلمية والعملية للطالب.
وتظهر أمهية التقنية وتوظيفها يف العملية التعلي مية يف استخدام تقنيات التعليم كوسيلة تعليمية حيث إهنا ليست يف ذاهتا غاايت تعليمية
وإمناهي أدوات تعلم وتع ليم تساعد على حتصيل خربات وأفكار ومعلومات ومهارات متنوعة لتحقيق األهداف التعليمية ،وعند
التحدث عن تقنيات التعليم كوسيلة ينبغي التعرف على مفهومها وأمهيتها كاجتاه حديث يف التعليم ،وتعد أمهية استخدام تقنيات
التعليم يف عملية التعليم ليس يف زايدة احملتوى وإمنا يف تزويد املتعلم مبهارات ومعلومات أمام هذا التطور املعريف اهلائل واالقتحام التقين
الكبري ،حيث أصبح من الضروري للمؤسسات التعليمية أن تعيد النظر يف استخدام الوسائل التعليمية والتقنيات احلديثة هبدف حتسني
خمرجات التعليم وكفاءته ومستوى التحصيل الدراسي يف املقررات التعليمية عامة ومقررات العلوم يف املرحلة الثانوية بصفة
خاصة(قادي.)2007،
وقد ذكر سامل ( )2009أبن تقنيات التعليم تتيح إمكانية تقدمي جمموعة من العناصر يف إطار منظومي متكامل مبا يشمله من
مدخالت وعمليات وخمرجات لتحقيق األهداف املنشودة ،وكذلك يقل اجلهد والوقت الذي يستغرقه املتعلم يف التعلم.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
لقد أصبح اليوم االهتمام بدمج التكنولوجيا وعصر املعرفة يف العلمية التعليمية من االجتاهات احلديثة اليت هتتم هبا مؤسسات التعليم
مجيعها ،وذلك ملا هلذة التقنيات والتكنولوجيا اثر كبري على تطور العملية التعليمية وهنضتها ،وابلتايل يسهل حتقيق اهدافها.
فقد شهدت التقنيات التكنولوجية ويف مقدمتها احلاسوب والنرتنت ووسائل التواصل االجتماعي تطورا ملحوظا يف السنوات االخرية،
مما الزم مجيع القادة والسياسني والقائمني على العملية التعليمية ادخاهلا مجيع مناحي احلياة ويف مقدمتها التعليم ،حيث رفدت تلك
التقنيات العديد من الوسائل واالدوات واليت لعبت دورا ابرزا يف تطور اساليب التعليم والتعلم وااثرة اهتمام الطالب وحنفيزهم على
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العلم ،هذا إضافة إل التغلب على الفروق الفردية بني الطلبة من قبل املعلمني بطريقة فعالة جدا ،وقد اثبتت الدراسات واالحباث امهية
ودور االمكاانت اليت توفرها التقنيات التعليمية لعلمية التعليم.
ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتصليط الضوء على معوقات استخدام تقنيات التعليم مبدارس املرحلة الثانوية يف حمافظة طولكرم من
وجهة نظر املعلمني ،وذلك كمحاوله لتعزيز عملية استخدا م تقنيات التعليم يف املدرس الثانوية،ـ ومعاجلة معوقات استخدامها حىت من
أجل حتسني اداء املعلم والطالب وطرق التدريس ،لينعكس إجيااب على حتقيق االهداف التعليمية املنشوده ،وميكن بلورة مشكلة الدراسة
ابلسؤالني التاليني:
-1ما معوقات استخدام تقنيات التعليم مبدارس املرحلة الثانوية يف حمافظة طولكرم من وجهة نظر املعلمني
-2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة ( )Α ≤0.05يف معوقات استخدام تقنيات التعليم مبدارس املرحلة
الثانوية يف حمافظة طولكرم من وجهة نظر املعلمني تعزى للمتغريات (اجلنس ،املؤهل العلمي ،موقع املدرسة)؟
فرضيات الدراسة:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة ( )Α ≤0.05يف معوقات استخدام تقنيات التعليم مبدارس املرحلة الثانويةيف حمافظة طولكرم من وجهة نظر املعلمني تعزى ملتغري اجلنس (ذكر ،أنثى).
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة ( ) Α ≤0.05يف معوقات استخدام تقنيات التعليم مبدارس املرحلة الثانويةيف حمافظة طولكرم من وجهة نظر املعلمني تعزى ملتغري املؤهل العلمي (دبلوم ،بكالوريوس ،ماجستري).
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة ( ) Α ≤0.05يف معوقات استخدام تقنيات التعليم مبدارس املرحلة الثانويةيف حمافظة طولكرم من وجهة نظر املعلمني تعزى ملتغري موقع املدرسة (مدينة ،قرية)

أهداف لدراسة:
التعرف إل معوقات استخدام تقنيات التعليم مبدارس املرحلة الثانوية يف حمافظة طولكرم من وجهة نظر املعلمنيالكشف عن معوقات استخدام تقنيات التعليم مبدارس املرحلة الثانوية يف حمافظة طولكرم من وجهة نظر املعلمني.التعرف إل دور بعض املتغريات (اجلنس ،املؤهل العلمي ،موقع املدرسة) يف معوقات استخدام تقنيات التعليم مبدارس املرحلة الثانويةيف حمافظة طولكرم.

أمهية الدراسة:
تكمن أمهية هذه الدراسة احلالية كوهنا تتناول موضوعا ميثل جوهر العملية التعلييمبة يف املدارس الفلسطينية عامة ومدراس حمافظة
طولكرم خاصة كما يلي:
 دراسة مهمة لوزارة الرتبية والتعليم الفلسطينية لكي يتم االستفادة من نتائجها بتطوير التعليم اة يف فلسطني. ميكن مديري املدارس الثانوية من اختاذ قرارات وخطوات لتحسني أداء التعليم يف مدارسهم واخمرجات التعليمية.ميكن أن تفيد من الناحية التطبيقية القائمني على مديرايت الرتبية والتعليم من التعرف إل معوقات استخدام تقنيات التعليم مبدارساملرحلة الثانوية يف حمافظة طولكرم.
 ميكن ان تفيد يف توفري معلومات ألصحاب القرار يف وزارة الرتبية والتعليم الفلسطينية حول نقاط القوة والضعف يف استخدام تقنياتالتعليم مبدارس املرحلة الثانوية يف حمافظة طولكرم والتعرف على الصعوابت اليت حتد من استخدامها.

حدود الدراسة:
ميكن تعميم نتائج هذه الدراسة يف حدود اجلوانب اآلتية:
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احلدود البشرية :متت إجراءات الدراسة على عينة من معلمي املرحلة الثانوية يف حمافظة طولكرم.
احلدود املكانية :متت الدراسة يف املدارس الثانوية يف حمافظة طولكرم.
احلدود الرمانية :أجريت هذه الدراسة خالل الفصل الدراسي األول من العام الدراسي (.)2019\2020
مصطلحات الدراسة:
معوقات :يعرفها الباحث إجرائيا :أبهنا :العوامل أو الظروف اليت حتول أو تقلل أو تؤثر سلباً على استخدام معلمي املرحلة الثانويةتقنيات التعليم خالل العملية التعليمية استخداماً أمثل .
تقنيات التعليم :يعرفها الباحث إجرائيا :أبهنا :أدوات ومعينات يستخدمها املعلمون لتعزيز العملية التعليمية ؛ من أجل إيصالاملعلومات واملعارف إل الطلبة ،أبقل جهد وأسرع وقتاً.
املرحلة الثانوية :يعرفها الباحث اجرائيا :ابنه االساس والقاعده لتهيئة الطلبة للحياة مع إعدادهم للتعليم العايل واجلامعي ،ومدةالدراسة يف هذه املرحلة سنتان ،وتشمل هذه املرحلة الصفني احلادي عشر والثاين عشر.
املعلمون :يعرفهم الباحث إجرائياً  :أبهنم من يدرسون يف املدارس الثانوية يف حمافظة طولكرم ،وحيملون مؤهالت دبلوم ،اوبكالوريوسأو ماجسرت.

اإلطار النظري والدراسات السابقة:
لقد تعددت النظرة إل مكوانت منظومة تقنيات التعليم ،فمنهم من يرى أهنا تشمل ثالثة مكوانت (االنسان ،اآلالت التعليمية ،املواد
التعليمية) ،ومنهم من يرى أهنا تتضمن مخسة مكوانت (التصميم ،التطوي ،االستخدام ،الدارة ،التقومي) ،ومنهم من يرى أهنا تتضمن
مثانية مكوانت ( األجهزة التعليمية ،املواد التعليمية ،القوى البشرية ،السرتاتيجيات التعليمية ،النظرية والتطبيق ،التصميم ،االنتاج،
التقومي) (عباس.)2019،
وميكن وصف مكوانت التقنيات التعليمية كما وردت يف النظرات السابقة على النحو اآليت:
 املادة التعليمية " يقصد هبا احملتوى التعليمي مصاغ بشكل مكتوب أو مصور أو جمسم أو خمطط أو مسموع أو جيمع بني أكثر منهذه األشكال كما قد يكون متضمناً شيئ حقيقي " أي أهنا تضم كافة أشكال احملتوى التعليمي الذي يقدم للمتعلمني يف
املدرسة().)RODNEY,2002
اآللة ا لتعليمية " كل ما يستخدم لعرض أو توضيح أو تفسري احملتوى املتضمن يف املادة التعليمية " وهناك عادة ارتباط بني اآالتالتعليمية واملواد التعليمية). (JOHN & SUTHERLAND, 2004
النسان " الكائن البشري يلعب دوراً مهما يف املنظومة التعليمية ويتمثل ابملعلم واملتعلم كما يشمل أيضاً الفنني واملختصنيابلوسائل التعليمية واملسؤولني عن تصميم وانتاج الوسائل اليت يستخدمها املعلمون أو يستخدمها املتعلمون يف التعليم والتعلم سواء يف
جمموعات أو فرادى " وعند النظر إل العملية التعليمية نظرة دقيقة فاحصة جند أهنا عملية تقوم أساساً على وجود فئات متنوعة من

القوى البشرية تضم(:)PHILLIPS,2006).
-1املعلمون

-2املوجهون واملشرفون

-3اخلرباء يف العملية التعليمية

-4اختصاصيو تصميم وصناعة املواد واألجهزة التعليمية
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-5فنيو صيانة املواد واألجهزة التعليمية.

أمهية استخدام تقنيات التعليم يف املدارس
إ ن فوائد استخدام تقنيات التعليم يف املدارس الثانوية وخاصة الذي ذكرها عبد هللا والقصريى ( )2004أهنا حتفز الطالب على
التفكري ،واستخدام احلواس ،وجتعل الطالب اجيابياً يف العملية التعليمية ،إضافة إل أهنا تتيح له فرصة التفكري العلمي.
وأشار سرااي ( )2007إل أن دواعي االهتمام ابستخدام تقنيات التعليم تتمثل بعدة عناصر ،هي:
• تضاعف معدل النمو العلمي والتكنولوجي.

• تضاعف النمو السكاين ،وإقبال األفراد على التعليم.
• فاعلية تكنولوجيا التعليم يف حتقيق أهداف التعليم.
• حتسني عملية التعليم واالرتقاء بكفاءة املعلم.

• التقدم اهلائل يف جمال الرتبية واالسرتاتيجيات الرتبوية كمنظومة كربى ،وتقنيات التعليم كمنظومة فرعية.

• وقبل الشروع يف استخدام التقنية وتوظيفها يف العملية التعليمية هناك قواعد جيب مراعاهتا ،أبرزها (زعلول وآخرون:)2001،
• حتديد اهلدف من استخدامها.
• أال يكون الغرض منها هو الرتفيه ،بل هي جزء مكمل للعملية التعليمية.
• املوقف التعليمي هو الذي حيدد مستوى جودهتا من عدمه.
• ارتباطها ابملنهج والتكامل معه.

• مالءمتها ألعمار املتعلمني وخرباهتم السابقة ومستوى ذكائهم.
• إبعاد ما يشتت انتباه املتعلم.
• تقوميها من خالل املعلم واملتعلم.

• تتوافق مع الغرض الذي تسعى إل حتقيقه.

• صدق املعلومات اليت تقدمها.
• جيب أن تتيح الفرصة للمتعلم أبن يكون ذا فاعلية ونشاط.

• معوقات استخدام تقنيات التعليم يف املدارس واملؤسات التعليمية.
يواجه توظيف استخدام تقنيات التعليم يف املؤسسات التعليمية العديد من املعوقات واليت تتمثل مبا يلي(:)WATSON,2001
-1معوقات خاصة ايملعلمني ومنها:
عدم وضوح املستحداثت لدى املعلمني.نقص المكانيات املادية.-2معوقات خاصة ابلدارة التعليمية ومنها:
الجراءات الروتينية املعقدة.اللوائح البالية احملبطة لكل جديد.-3معوقات خاصة ابلنظام التعليمي ومنها:
نقص التمويل.RESS Journal
Route Educational & Social Science Journal
Volume 8/Issue 3, March 2021

37

The Obstacles to Using Educational Technologies in Secondary Schools in
Tulkarm Governorate from The Teachers’ View Point

عدم توفر املرونة واملناخ املناسب لتقبل املستحدث.-4معوقات خاصة ابجملتمع :اجملتمع كاألفراد واملنظمات لديه طبيعة لرفض املستحداثت اجلديدة خاصة التعليمية منها ألهنا متس
مستقبل أبنائهم وحياهتم األسرية ،كما كشفت دراسة (مسلم  (2002,عن وجود ( )26معوقات من وجهة نظر املعلمني وتتمثل يف
املعوقات التالية:
ازدحام الفصول الدراسية ابلطلبة.عدم وجود دليل املعلم.-عدم توافر احلاسوب.

عدم وجود خمتربات خاصة.وتعد استخدام تقنيات التعليم من العوامل املهمة يف جناح العملية التعليمية ،ومواكبة التغريات وخاصة عند استخدامها داخل القاعة
الدراسية ،وهذا حيتم على املؤسسات التعليمية وخاصة املدارس الثانوية أن تعد هلا خطة متكاملة يف إدخال تقنيات التعليم يف العملية
التعليمية ،ومن ذلك جتهيز البيئة التحتية ،ومساعدة وحتفيز مستخدمي تلك التقنية.

الدراسات السابقة:
دراسة ( الكندي ) 2017،واليت بعنوان واقع استخدام التقنيات التعليمية احلديثة والصعوابت اليت تواجهها مبدارس التعليم العام
بسلطنة عمان ،وقد هدفت الدراسة إل واقع توظيف التقنيات يف خدمة التعليم العام بسلطنة عمان وحتديد الصعوابت اليت تعوق
توظيف هذه التقنيات وكذلك تقدمي مقرتحات لزايدة فعالية التقنيات يف خدمة التعليم العام بسلطنة عمان ،تكونت عينة الدراسة من
( )31معلماً من معلمي املراحل التعليمية املختلفة ،إافة إل ( )60طالباً من طالب مدارس التعليم األساسي احلكومية ،استخدم
الباحث ( ) 4استباانت ثنتني منها للطالب متحورات حول واقع استخدام التقنيات احلديثة ابملدارس احلكومية وصعوابهتا ،أما
االستبانتان األخراين للمعلمني ،ومتحورات أيضاً واقع استخدام التقنيات احلديثة يف هذه املدارس وصعوابهتا ،وخلصت الدراسة إل أن
املعلمني يولون أمهية كبرية للوسا ئل التعليمية وأن لديهم وعي كبري هبذه األمهية ،وأن إدارات املدارس تشجع توظيف التقنيات خلدمة
العملية التعليمية ،بينما أشارت هذه الدراسة إل أن هناك العديد من الصعوابت اليت تواجه املعلمني يف استخدام التقنيات التعليمية من
أمهها عدم توافر الدورات التدريبية للمعلمني على انتاج وتطوير املواد التعليمية وعدم صيانة الوسائل التعليمية املوجودة داخل املدرسة
وعدم تور جدول زمين الستعمال الوسائل واملواد التعليمية من قبل معلمي املواد وعدم معرفة الوسائل التعليمية واملواد التعليمية املوجودة
داخل املدرسة.
أما دراسة (شقور )2013،واليت هدفت إلى ى حتديد واقع استخدام املستحداثت التكنولوجية يف مدارس الضفة الغربية وقطاع غزة من
وجهة نظر املعلمني ،واملعوقات اليت تواجه املعلمني يف استخدامها ،إضافة إل حتديد أتثري القليم واجلنس واملؤهل العلمي وسنوات
اخلربة ونوع املدرسة وم كاهنا على واقع استخدام املستحداثت التكنولوجية يف املدارس الفلسطينية من وجهة نظر املعلمني ،ولتحقيق
ذلك أجريت الدراسة مستخدمة املنهج الوصفي التحليلي يف العام الدراسي  2011/2010على عينة قوامها ( )790معلماً
ومعلمة ،منهم ( )419معلما و( )371معلمة ،وطبق عليها استبيانة قياس واقع استخدام املستحداثت التكنولوجية ومعوقاهتا،
وتوصلت الدراسة إل النتائج اآلتية - :كان واقع استخدام املستحثات التكنولوجية يف املدارس الفلسطينية من وجهة نظر املعلمني
بدرجة متوسطة وبنسبة  – . %46.60اعلى درجة ملعوقات استخدام التكنولوجيا كانت بدرجة مرتفعة تتعلق بعدم توفر األجهزة
بشكل كاف ،إضافة إل عدم القدرة على استخدام األجهزة من قبل املعلمني واملعلمات  – .وجود فروق يف واقع استخدام
املستحداثت التكنولوجية يف املدارس الفلسطينية من وجهة نظر املعلمني تبعاً إل متغريات القليم واملؤهل العلمي وسنوات اخلربة ونوع
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املدرسة ،بينما مل تكن الفروق دالة احصائياً تبعاً إل متغري اجلنس .وأوصى الباحث بعدة توصيات من أمهها :ضرورة زايدة االهتمام
من قبل وزارة الرتبية والتعليم يف عقد دورات متقدمة للمعلمني حول متابعة املستجدات يف جمال استخدام تكنولوجيا التعليم.
وكذلك دراسة (العتييب )2011،واليت هدفت إل الكشف عن واقع استخدام معلمات العلوم لتقنيات التعليم ،ومعرفة مدى توافر
األجهزة التعليمية يف مدارس املرحلة الثانوية يف مدينة حائل لتدريس مقررات العلوم ،وكذلك حتديد معوقات استخدام معلمات العلوم
لتقنيات التعليم يف التدريس ابملرحلة الثانوية ،والكشف عن مدى قدرة معلمات العلوم يف املرحلة الثانوية على توير استخدامهن
لتقن يات التعليم كوسائل تعليمية ،من وجهة نظر املعلمات ،وقد استخدمت الباحثة املنهج الوصفي ،حيث مت اعداد استبانه ملعرفة
طبيعة استخدام تقنية التعليم ،وتكونت عينة الدراسة من مجيع معلمات العلوم يف املرحلة الثانوية يف مدينة حائل وعددهن ()96
معلمة علوم .وكان من اهم نتائج الدراسة استخدام تقنية التعليم يف تدريس مقررات العلوم يف املرحلة الثانوية من وجهة نظر املعلمات

يف مدينة حائل جاء بدرجة أحياان .إضافة إل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05>Aيف املعوقات
اليت تواجه معلمات العلوم يف استخدام تقنيات ال تعليم يف التدريس يف املرحلة الثانوية تعزى ملتغريات (التخصص العلمي ،سنوات
اخلدمة ،احلصول على الدورات التدريبية).
كذلك دراسة (خريشي )2011،حيث هدفت إل واقع استخدام معلمي الدراسات االجتماعية للحاسوب والنرتنت ومعرفة فيما إذا
كانت هناك فروق ذات داللة احصائية يف يف هذا االستخدام تعزى ملتغريات اجلنس ،واملؤهل ،واملرحلة حيث تكونت عينة الدراسة من
( ) 109من معلمي الدراسات االجتماعية يف مديرييت الرتبية والتعليم ملنطة اربد األول ،واربد الثانية ،منهم ( )58من الذكور و()51
من الانث ،وطبق على العينة استبانة أعدها الباحث تكونت من ( )3أقسام هي :معلومات عامة عن املعلم ومدرسته ،تطبيقات
احلاسوب والنرتنت ،استخدامات احلاسوب والنرتنت من قبل معلمي الدراسات االجتماعية وتعليمها  .وأشارت نتائج الدراسة إل
تدين نسبة استخدام احلاسوب والنرتنت من قبل معلمي الدراسات االجتماعية ،وعدم وجود فروق ذات داللة احصائية تعزي للمؤهل
ولصاحل البكالوريوس .أما ابلنسبة الستخدام احلاسوب واإنرتنت يف تعلم الدرلسات االجتماعية وتعليمها ،فأظهرت النتائج وجود فروق
ذات داللة احصائية طفيفة تعزى للجنس ولصاحل الانث ،وللمؤهل ولصاحل البكالوريوس وأكثر من بكالوريوس فقط ،وعدم وجود
فروق ذات داللةاحصائية تعزى للمرحلة.
ودراسة ( )CONNA.2007واليت هدفت للتعرف على املعوقات اللكرتونية املباشرة )يف منهاج املدارس الثانوية" ،يف استخدام

املساقات اللكرتونية ،واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي ،وأتلفت عينة الدراسة من ) (270مديراً ،وأظهرت النتائج أن:
أكثر املعوقات هي :املعوقات املالية ،ث جاءت بعدها املعوقات يف جمال التكنولوجيا ،أما املعوقات اليت جاءت بدرجة تقليدية فهي:
اعتقادات هيئة التدريس حول نوعية التعلم اللكرتوين ،واهتماماهتم بدافعية الطلبة.

ويف دراسة قام هبا ( ) KENNEDY , 2002هدفت التعرف إل مدى توظيف معلمي املرحلة االبتدائية للكفاايت
التكنولوجية يف العملية التدريسية يف منطقة كوفنرتي يف اململكة املتحدة ،حيث مت القيام بتحديد ( )45كفاية تكنولوجية جيب توافرها
عند معلم املرحلة االبتدائية ،ومت االعتماد على زايرة كل معلم ومعلمة من أفراد عينة الدراسة والبالغ عددهم ( )94معلماً ومعلمة
والقيام برصد الكفاايت التكنولوجية اليت يوظفها يف الغرفة الصفية ،وتوصلت الدراسة إل أن املعلمني أكثر توظيفاً لتلك الكفاايت من
املعلمات وبداللة احصائية ،كما دلت النتائج أن املعلمني ذوي اخلربة ( )2-1سنوات أكثر توظيفاً للكفاايت التكنولوجية من
املعلمني ذوي اخلربات ( )7-4سنوات أو (أكثر من  )7سنوات .

التعقيب على الدراسات السابقة:
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يتضح من خالل ما مت استعراضه من الدراسات السابقة ،أن موضوع استخدام تقنيات التعليم يف املدارس ،حظي ابهتمام الباحثني
عرابً وأجانب لرفع مستوى العملية التعليمة ،وكذلك األمر الذي بؤثر يف حتسني العملية التعليمية وحتويلها من النمط التقليدي إل
النمط البداعي.
أوالً :اإلفادة من الدراسات السابقة:
وفرت الدراسات السابقة – العربية واألجنبية – إطاراً أدبياً تربوايً ملتغريات الدراسة احلالية ،وقد أفادت الباحث من معرفة منهجية
الدراسات السابقة والعمليات الحصائية ،واعتمد الباحث يف بناء أداة الدراسة على بعض األدوات املستخدمة يف الدراسات السابقة
كدراسة (العتييب)2011،
اثنياً :موقع الدراسة احلالية من الدراسات السابقة:
تتفق الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة من حيث تناوهلا ملوضوع استخدام تقنيات التعليم وانعكاسه على سري العمليةالتعليمية.
اتفقت الدراسة احلالية ابستخدامها أداة االستبانة وتوظيفها للمنهج الوصفي مع معظم الدراسات السابقة-اختلفت الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف جمتمع الدراسة وعينتها ،ومكان تطبيقها.

اثلثاً :ما مييز الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة:
تعترب الدراسة احلالية  -يف حدود علم الباحث -أول دراسة تتناول معوقات استخدام تقنيات التعليم مبدارس املرحلة الثانوية يفحمافظة طولكرم من وجهة نظر املعلمني.
ركزت الدراسة احلالية على معلمي املدارس الثانوية والذي هلم الدور األساسي يف العملية التعليمية ،يف حني تناولت الدراساتالسابقة استخدام التقنيات التعليمة يف املدراس واجلامعات بشكل عام.

الطريقة واإلجراءات:

أوال :منهج الدراسة :استخدم الباحثي املنهج الوصفي وذلك ملناسبته ألغراض الدراسة.

اثنياً :جمتمع الدراسة وعينتها :تكون جمتمع الدراسة من مجيع معلمي ومعلمات املدارس الثانوية يف حمافظة طولكرم والبالغ عددهم
( )1016مما ومعلمة ،واختريت عينة طبقية عشوانية منهم بلغت ( )203أي حوايل  %20من جمتمع الدراسة .ويبني اجلدول رقم
( )1خصائص عينة الدراسة.
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اجلدول رقم ( )1خصائص عينة الدراسة
الفئة

املتغري
اجلنس

العدد

النسبة املئوية

91

%44

ذكر

املؤهل العلمي

انثى

112

%56

دبلوم

83

%41

بكالوريوس

102

%50

18

%9

مدينة

44

%21

قرية

159

%79

بكالوريوس فاعلى
موقع املدرسة
اثلثاً :أداة الدراسة:

• القسم االول :يشمل اخلصائص الدميغرافية لعينة الدراسة

• القسم الثاين :جمموعة من الفقرات تقيس معوقات استخدام تقنيات التعليم مبدارس املرحلة الثانوية يف حمافظة طولكرم.

ثبات أداة ال ّدراسة:
مت التحقق من ثبات األداة عن طريق حساب معامل الثبات كرونباخ ألفا ،حيث بلغت قيم معامل الثبات لفقرات األداة (،)0.90
وهذا يعين أن األداة تتمتع بدرجة مرتفعة من الثبات،

متغريات الدراسة:
تضمنّت ال ّدراسة املتغريات املستقلة اآلتية:
-1اجلنس وله مستواين :ذكر ،انثى
 -2املؤهل العلمي وله ثالثة مستوايت :دبلوم ،بكالوريوس ،بكالوريوس فأعلى.
-2موقع املدرسة وله مستواين :مدينة ،قرية
املتغري التّابع:
ّ
معوقات استخدام تقنيات التعليم مبدارس املرحلة الثانوية يف حمافظة طولكرم.

رابعاّ :املعاجلات اإلحصائية:

بعد مجع ا ملعلومات وتفريغها البياانت متت الجابة عن أسئلة الدراسة ابستخدام برانمج الرزم الحصائية ( ،)SPSSومت إجياد

املتوسطات احلسابية ،واالحنرافات املعيارية لجاابت عينة الدراسة على فقرات االستبانة ،وكذلك استخدم اختبار (ت) (T-

 ،)TESTوحتليل التباين األحادي ( ،)ONE WAY ANALYSIS OF VARIANCEومعادلة (كرونباخ
ألفا).
إجراءات التصحيح:
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للتعرف إل معوقات استخدام تقنيات التعليم مبدارس املرحلة الثانوية يف حمافظة طولكرم ،اعتمد الباحث املتوسطات احلسابية لجاابت
أفراد العينة لتكون مؤشرا على مستوى معوقات استخدام تقنيات التعليم ابالعتماد على املعيار التايل يف احلكم على تقدير املتوسطات
احلسابية:
• أقل من أو يساوي ( )2.49تقابل التقدير بدرجة منخفضة

• من ( )2.50واقل من ( )3.5تقابل التقدير بدرجة متوسطة
• أكرب أو تساوي ( )3.5تقابل التقدير بدرجة عالية.

نتائج الدراسة ومناقشتها:

أوال :النتائج املتعلقة ابلسؤال األول وهو :ما معوقات استخدام تقنيات التعليم مبدارس املرحلة الثانوية يف حمافظة طولكرم من وجهة نظر
املعلمني؟
لإلجابة عن هذا السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لكل فقرة من فقرات األداة واجلدول رقم ( )2يبني
ذلك.
اجلدول رقم ( )2املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات أداة معوقات استخدام تقنيات التعليم مرتبة تنازليا
رقم
الفقرة

الفقرات

املتوسط
حلسايب

االحنراف
املعياري

درجة
التقدير

الرتبة

12

مشكلة انقطاع التيار الكهرابئي إثناء استخدام تقنيات التعليم

3.58

1.10

عالية

1

14

قلة الوقت الكايف الستخدام تقنيات التعليم يف احلصة

3.56

1.19

عالية

2

8

ضعف وعي الطلبة أبمهية استخدام تقنيات التعليم

3.55

1.12

عالية

3

5

قلة احلوافز اليت يتشجع على استخدام تقنيات التعليم

3.54

0.95

عالية

4

3

ضعف امتالك الطلبة مهارات احلاسوب األساسية

3.53

1.20

عالية

5

16

انشغال الطلبة يف مواقع ليس هلا عالقة بتقنيات التعليم

3.51

1.17

عالية

6

28

ضعف املناهج املدرسية يف التشجيع على استخدام تقنيات 3.50
التعليم

0.28

عالية

7

32

قلة األنشطة التعليمية الداعمة لتوظيف تفنيات التعليم

3.49

0.45

متوسطة

8

25

كرب حجم املنهاج املدرسي جيعل املدرس مييل إل التعليم 3.48
التقليدي.

1.07

متوسطة

9

29

صعوبة تنفيذ األنشطة التقوميية عرب تقنيات التعليم

3.47

1.20

متوسطة

10

21

كثرة عدد الطلبة يف غرفة الصف

3.43

0.89

متوسطة

11

18

خوف املدرسني من اتالف اجهزة تقنيات التعليم عند 3.42
استخدامها

0.38

متوسطة

12

22

قلة قناعة بعض املدرسني جبدوى استخدام تقنيات التعليم

3.41

0.59

متوسطة

13

6

البيئة املدرسية ال تشجع على استخدام تقنيات التعليم

3.41

0.82

متوسطة

14

RESS Journal
Route Educational & Social Science Journal
Volume 8/Issue 3, March 2021

Jafar wasfi ABU SAA

42

9

ضعف بعض املعلمني يف استخدام اللغة االجنليزية

3.40

1.20

متوسطة

15

1

صعوبة تطبيق املوادالدراسية كربجميات إلكرتونية

3.38

1.11

متوسطة

16

30

قلة معرفة بعض املدرسني ابستخدام تقنيات التعليم

3.37

1.31

متوسطة

17

15

عدم توفر النرتنت عند بعض الطلبة يف البيت

3.35

0.65

متوسطة

18

31

صعوبة التجديد والتغيري يف منط التدريس من التقليدي إل 3.34
التقين

1.20

متوسطة

19

33

قلة تشجيع البيئة املدرسية على استخدام تقنيات التعليم

3.33

1.21

متوسطة

20

26

عدم التعاون بني املدارس يف تبادل اخلربات لتطوير تقنيات 3.31
التعليم

1.30

متوسطة

21

23

ضعف التنسيق بني املدرسني يف املدارس حول استخدام 3.29
تقنيات التعليم

1.29

متوسطة

22

27

عدم وجود مكان مناسب يف املدرسة الستخدام تقنيات التعليم 3.28

1.06

متوسطة

23

24

نقص النشرات الدورية والندوات حول امهية استخدام تقنيات 3.27
التعليم

0.38

متوسطة

24

19

قلة تشجيع ادارة املدرسة على استخدام تقنيات التعليم

3.26

0.59

متوسطة

25

20

قلة صيانة اجهزة تقنيات التعليم بشكل دوري

3.25

0.69

متوسطة

26

4

قلة توفري ميزانية خاصة الستخدام تقنيات التعليم

3.24

0.28

متوسطة

27

2

قلة الدورات التدريبة حول استخدام تقنيات التعليم

3.24

0.64

متوسطة

28

17

قلة الربامج التعليمية اخلاصة بتقنيات التعليم

3.23

0.83

متوسطة

29

7

انقطاع خط النت احياان داخل املدرسة

3.22

0.51

متوسطة

30

13

ارتقاع تكاليف االجهزة املستخدة لتقنيات التعليم

3.20

0.30

متوسطة

31

11

قلة توفر اجهزة تقنيات التعليم يف املدارس

3.18

0.49

متوسطة

32

10

قلة وجود اسرتاتيجية الدخال تقنيات التعليم يف املدارس

3.17

0.58

متوسطة

33

3.36

0.64

متوسطة

الدرجة الكلية

يالحظ من اجلدول رقم( )2الذي يعرب عن املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد عينة الدراسة على معوقات
استخدام تقنيات التعليم مبدارس املرحلة الثانوية يف حمافظة طولكرم من وجهة نظر املعلمني أن املتوسط احلسايب للدرجة الكلية()3.36
واحنراف معياري ( )0.64وهذا يدل على أن معوقات استخدام تقنيات التعليم مبدارس املرحلة الثانوية يف حمافظة طولكرم من وجهة
نظر املعلمني جاءت بدرجة متوسطة.
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كما تشري النتائج يف اجلدول رقم ( )2أن ( )7فقرات جاءت بدرجة عالية ،و( )26فقرة جاءت بدرجة متوسطة .وحصلت الفقرة "
مشكلة انقطاع التيار الكهرابئي إثناء استخدام تقنيات التعليم “على اعلى وسط حسايب وقدره ( ،)3.58ويليها الفقرة " قلة الوقت
الكايف الستخدام تقنيات التعليم يف احلصة " مبتوسط حسايب ( )3.56والفقرة
" ضعف وعي الطلبة أبمهية استخدام تقنيات التعليم" مبتوسط حسايب ( ،)3.55بينما حصلت الفقرة " قلة وجود اسرتاتيجية الدخال
تقنيات التعليم يف املدارس على أدىن متوسط حسايب وقدره (.)3.36
ويعزو الباحث ذلك إل ان حمافظة طولكرم بشكل عام تعاين من انقطاع للتيار الكهرابئي بشكل متكرر وذلك بسسب حتكم
االحتالل االسرائيلي ابلقدرة الكهرابئية للمحافظة ،إضافة إل قصر زمن احلصة الدراسية االمر الذي يتطلب من املدرس الرتكيز على
الشرح التقليدي حىت يستطيع تغطية املنهاج املقرر حالل الفصل ،علما ان استخدام أي تقنية تعليمية حيتاج إل وقت طويل داخل
احلصة.
اثنياً :النتائج املتعلقة ابلسؤال الثاين وهو :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة ( )Α ≤0.05يف معوقات
استخدام تقنيات التعليم مبدارس املرحلة الثانوية يف حمافظة طولكرم من وجهة نظر املعلمني تعزى للمتغريات (اجلنس ،املؤهل العلمي،
موقع املدرسة)؟
لإلجابة عن هذا السؤال مت فحص الفرضيات الصفرية املنبثقة عنه ،وهي كالتايل:
الفرضية االول :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة ( )Α ≤0.05يف معوقات استخدام تقنيات التعليم مبدارس
املرحلة الثانوية يف حمافظة طولكرم من وجهة نظر املعلمني تعزى ملتغري اجلنس،
مت فحص الفرضية األول حبساب نتائج اختبار "ت" واملتوسطات احلسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة يف معوقات استخدام تقنيات
التعليم مبدارس املرحلة الثانوية يف حمافظة طولكرم من وجهة نظر املعلمني تعزى ملتغري اجلنس ،واجلدول رقم ( )3يبني ذلك
جدول ( : )3نتائج اختبار "ت" للعينات املستقلة الستجابة أفراد العينة معوقات استخدام تقنيات التعليم مبدارس املرحلة الثانوية يف
حمافظة طولكرم من وجهة نظر املعلمني تعزى ملتغري اجلنس.
املتغري

اجلنس العدد

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

91

3.05

0.77

3.23 112

0.68

معوقات استخدام تقنيات التعليم مبدارس املرحلة ذكر
الثانوية يف جمافظة طولكرم
أنثى

قيمة" "Tمستوى
الداللة
0.48

0.63

يتبني من خالل اجلدول السابق انه ال توجد فروق ذات داللة احصائية يف معوقات استخدام تقنيات التعليم مبدارس املرحلة الثانوية يف
حمافظة طولكرم من وجهة نظر املعلمني تعزى للمتغريات اجلنس.
ويعزو الباحث هذه النتيجة إل ان الذكور من املعلمني يواجهون نفس املعوقات اليت يواجهها املعلمون من االانث عند استخدامهم
تقنيات التعليم مبدارس املرحلة الثانوية يف حمافظة طولكرم ،وخاصة ان املدارس الثانوية ساوء الذكور او االانث منها لديها نفس
االمكانيات املادية والبشرية ،وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (شقور ،)2013،واختلفت مع دراسة (اخلريشي.)2011،
الفرضية الثانية :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة ( )Α ≤0.05يف معوقات استخدام تقنيات التعليم مبدارس
املرحلة الثانوية يف حمافظة طولكرم من وجهة نظر املعلمني تعزى ملتغري املؤهل العلمي،
مت فحص الفرضية الثانية ابستخدام حتليل التباين األحادي ( )ONE WAY ANOVAكما يظهر يف اجلدول رقم (:)4
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اجلدول رقم ( ) 4نتائج حتليل التباين األحادي الثر متغري املؤهل العلمي يف معوقات استخدام تقنيات التعليم مبدارس املرحلة الثانوية يف
حمافظة طولكرم من وجهة نظر املعلمني.
املتغري

مصدر التباين

جمموع املربعات درجات
احلرية

بني اجملموعات

0.483

2

106

200

معوقات
استخدام تقنيات داخل اجملموعات
التعليم مبدارس اجملموع
املرحلة الثانوية يف
حمافظة طولكرم

مربع
األوساط

قيمة(ف)

مستوى الداللة

0.241

0.46

0.63

0.53

106.483

يظهر اجلدول رقم( ) 4عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف معوقات استخدام تقنيات التعليم مبدارس املرحلة الثانوية يف حمافظة
طولكرم من وجهة نظر املعلمني تعزى ملتغري املؤهل العلمي.
الفرضية الثالثة :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة ( )Α ≤0.05يف معوقات استخدام تقنيات التعليم مبدارس
املرحلة الثانوية يف حمافظة طولكرم من وجهة نظر املعلمني تعزى ملتغري موقع املدرسة،
مت فحص الفرضية األول حبساب نتائج اختبار "ت" واملتوسطات احلسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة يف معوقات استخدام تقنيات
التعليم مبدارس املرحلة الثانوية يف حمافظة طولكرم من وجهة نظر املعلمني تعزى ملتغري موقع املدرسة ،واجلدول رقم ( )5يبني ذلك
جدول ( :) 5نتائج اختبار "ت" للعينات املستقلة الستجابة أفراد العينة معوقات استخدام تقنيات التعليم مبدارس املرحلة الثانوية يف
حمافظة طولكرم من وجهة نظر املعلمني تعزى ملتغري موقع املدرسة.
املتغري

اجلنس

معوقات استخدام تقنيات التعليم مدينة
مبدارس املرحلة الثانوية يف جمافظة
قرية
طولكرم

العدد

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

قيمة""T

مستوى
الداللة

3.87

0.56

1.1

0.25

4.10

0.53

يتبني من خالل اجلدول السابق انه ال توجد فروق ذات داللة احصائية يف معوقات استخدام تقنيات التعليم مبدارس املرحلة الثانوية يف
حمافظة طولكرم من وجهة نظر املعلمني تعزى موقع املدرسة.
ويعزو الباحث هذه النتيجة إل ان وزارة الرتبية والتعليم تتعامل مع مدارس املدينية بنفس الدرجة اليت تتعامل هبا مع مدارس القرية ،فال
يوجد هناك تفرقة بني مدرسة داخل املدينة واخرى داخل القرية من حيث الكادر التعلميمي واالمكاانت املادية ،لذلك فان املدراس
سواء ابملدينة او القرية تواجه نفس امليعبقات عند استخدامها لتقنيات التعليم ،واتفقت هذه النتيجية مع نتيجية دراسة(
شقور.)2013،

التوصيات:
 توفري مولدات كهرابئيىة او خالاي مشسية لتوليد الكهرابء خاصة ابملدارس ،مما حيول دون انقطاع التيار الكهرابئي عن املدرسة.RESS Journal
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 زايدة االهتمام من قبل وزارة الرتبية والتعليم يف عقد دورات تدريبة للمدرسني والطلبة حول استخدام تقنيات التعليم وامهيتها ابلعمليةالتعليمية.
توفري االجهزة اخلاصة بتقنيات التعليم واجياد بيئة مدرسية مناسبة الستخدام تلك االجهزة.توفري االمكاانت املادية الالزمة للمارس والعمل على دعم املدارس ابالجهزة واملعدات من قبل اجملتمع احمللي. تكثيف الزايرات امليدانية بني مدارس احملافظة من اجل تبادل اخلربات والتعاون والتنسيق حىت يتم استخدام تقنيات التعليم علىأكمل وجه.
وبعد ان انعم هللا على إبمتام هذا البحث املتواضع ،ال يسعين إال إن أتقدم جبزيل الشكر وعظيم االمتنان إل إدارة جامعة فلسطني
التقنية -خضوري وهيئتها االكادميية والدارية ملا قدموه يل من تسهيالت ودعم اثناء اعداد هذا البحث ،واليت كان هلا األثر العظيم يف
إجنازه.

املراجع العربية:
اجلندي ،علياء ( )2005فعالية الوحدات النسقية يف تنمية كفاايت توظيف تكنولوجيا املعلومات لدى معلمي ومعلمات املرحلة
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